
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning kl 16 och middag kl 17 den 25 
juli och avslutas med högmässa i Järvsö kyrka och lunch 29/7. Anmäl dig 
i god tid och senast 8 juni till: 

KHS expedition, 
Samaritergränd 2, 
753 19 Uppsala,
tel 018-10 17 39 (telesvar) 
e-post: khs@swipnet.se

Fortlöpande information ges på hemsidan: www.kristenhumanism.org 
Frågor om mötet kan ställas till 
Lotta Miller 046-13 33 96 eller Gunnar Greek, KHS expedition, 018-10 
17 39

Värdefull information:
Stiftsgården
Undersvik 8992
820 11 Vallsta
tel: 0278-63 65 60

Vägbeskrivning till Undersvik:
Om du kommer söderifrån åker du E4:an till Tönnebro. Sväng vänster väg 83 mot 
Bollnäs, Ljusdal, Ånge. Kör väg 83 genom Bollnäs och fortsätt ca 30 kilometer. 
Skylt vänster mot stiftsgården Undersvik. (Strax innan passerar du en mack där det 
finns en avtagsväg till Simeå. Då är det bara någon kilometer kvar till avfarten.) 
Följ vägen ca 2 km så finner du gården, på höger sida strax efter kyrkan.
Om du kommer norrifrån: Kör E4 till Hudiksvall. Kör väg 84 till Ljusdal. När du 
kommer till Ljusdals kyrka - håll till vänster, kör över bron, kör vänster mot Boll-
näs, kör igenom Järvsö, sväng vänster vid skylt Undersvik. 
Om du åker tåg så är destinationen Vallsta, därifrån kan personal från stiftsgården 
hämta med bil. 

Ordet  

är fritt?

KHS sommarmöte
25-29 juli 2007

på Underviks stiftsgård

Förbundet för Kristen humanism och samhällssyn
Stiftsgården Undersvik.  
Foto: Bo Lennart Anbäcken.

Danska pressen vingklipps.  Constantin Hansen, 1848



Välkommen till KHS sommarmöte 
på Underviks stiftsgård 25 - 29 juli 2007.

 ”Ordet är fritt?” är temat för vårt sommarmöte. 

Är ordet verkligen fritt? Och i vår tid – vad händer med det fria ordet? 
Vad  innebär det att hålla ordet fritt? 
   Vi vill ställa frågor, samtala och  fundera kring medias roll i vårt sam-
hälle, kring kommersialiseringen som blir allt mer framträdande. Vem 
får tala och på vilka villkor? Vad händer med tanke och samtal mellan 
människor, folkgrupper, ideologier, religioner ? Vad händer med sökan-
det efter sanning? Vart tar den goda sakligheten vägen?
   Sommarmötet kommer att spänna över många områden; allt från 
teologins  förståelse av Ordet som levande, dynamiskt och drabbande 
till journalistens vardagliga arbete med ordet. Hur håller vi ordet fritt i 
en värld av konfrontation och konflikt? 
   Yttrandefrihet är en väsentlig del av vad vi  förstår medvår uppfattning 
av demokrati. Vad händer med den yttrandefriheten här och i andra 
delar av världen? Inte minst har detta blivit aktuellt genom morden på 
journalister som t ex Anna Politkovskaja från Ryssland, Hrant Dink från 
Turkiet och Martin Adler från Sverige.

Dagarna på Undersvik erbjuder en trevlig miljö och möjlighet till sam-
tal och gemenskap med varandra.
   Även i år kommer det att finnas samtalsgrupper och verkstäder.
   Vi kommer att vara på Uppsala stifts gård Undersvik som
är vackert belägen vid Ljusnans strand inte långt från Bollnäs.

Ur programmet: 

Vem skriver manus till ditt liv? 
Ola Sigurdsson, teol dr, docent i systematisk teologi, Institutionen för 
religionsvetenskap, Göteborgs Universitet

Att hålla ordet fritt i en värld av konfrontation 
Nils Lundgren, Reportrar utan Gränser, nyhetsjournalist med lång erfa-
renhet från SVT, nu ekumenisk följeslagare på Västbanken.

Medias roll och ansvar i ett kommersialiserat samhälle
Andreas Miller, chef för Radion Uppland, förut P1:s samhällsredaktion 
m fl

Det rena landet – om konsten att uppfinna sina förfäder 
Maja Hagerman, författare och TV- producent 

Verkstäder och samtalsgrupper:
Linslöjd/grönslöjd/luffarslöjd
Vi får lära oss slöjda enligt gamla traditioner. Vilket det blir beror på 
vädrets makter som styr skörden.
Folkdans
Vi får lära oss dansa hälsingehambo, minst 10 deltagare. 
Hårdslöjd
Vi slöjdar i trä under kunnig ledning, max 12 deltagare
Samtalsgrupp  
med Bo Nylund 
Skrivarverkstad
Karin Boberg leder en skrivarverkstad för intresserade.

Körsång 
kommer också att ske utanför verkstadstiderna så att så många som vill 
kan vara med. 
Barnaktiviteter 
Kommer att finnas både för stora och små barn. Vi vill att barnen ska 
trivas och känna att mötet är också för dem.

Sommarmötet 2006. Båturflykt Sommarmötet 2006.  Från föreläsning 
om Israel-Palestinafrågan. 


